
Laat mij verder leven 
in uw herinneringen 



t 
In dankbare herinnering aan 

HERMANUS GERARDUS WANTIA 

echtgenoot van A. Wantia - Diepen maat 

Geboren op 15 mei 1918 te Oldenkotte-Rekken 
en op 2& februari 2000 overleden op de 
gezegende leeftijd van 81 jaren. Op maandag 
28 februari hebben we hem ter ruste gelegd op 
de RK Begraafplaats te Rekken. 

Bijna vijftig jaren woonde hij, samen met zijn 
vrouw Annie, 1n Rekken op het .Kip, waar zij 
samen vele mooie jaren , genoten van hun eigen 
huis en haard . Uit hun huwelijk zijn drie dochters 
geb_oren en dit vormde te samen een prachtig 
gem. 
Aanvankelijk was hij als klompenmaker begon
nen en samen met zijn broer hadden ze hun 
eigen bedrijf, wat toch ook wel een mooie tijd is 
geweest. Toen later bleek, dat dit niet voor altijd 
de beste toekomst was, veranderde hij zijn 
werkgelegenheid en vond in Haaksbergen een 
hem passende baan . Na zijn 62e jaar genoot hij 
van zijn vrijheid en sprak vaak met veel 
genoegen over "0 en K". Intens genoot hij vele 
jaren van zijn pensioen en voor velen was hij: de 
man met "de gouden handen" . Of het nu over 
klokken of wekkers ging, of dat de radio 
weigerde ... Herman repareerde het wel. Ook 
zijn bloementuin, als ook zijn moestuin, alles zag 

er perf_ect uit en heel veel uren, ja zelfs dagel ijks, 
was hij daar steeds te vinden. Hij genoot van zijn 
gem,maar_ ook later beleefde hij veel vreugde 
met Zijn kle1nk1nderen, vooral als zij in Rekken 
logeerden. 
Vele mooie vakanties hebben zij ook samen 
gehouden en in Europa hebben zij in die jaren 
veel gezien. 
Herman stond klaar voor een ieder, die hem om 
hulp of een gunst kwam vragen, want voor 
niets, stonden zijn handen verkeerd . Ook het 
uurwerk van onze kerktoren, daar wist Herman 
alles van. Heel veel jaren heeft hij die hoge 
ladder be~lommen, want hoogtevrees kende hij 
niet. Op zijn dak en 1n de toren, ook toen hij al 
tegen de tachtig liep, dan draaide hij aan de 
antenne of schotel, of zette het uurwerk weer op 
gang. ,Herman was overal voor in. 
Vrij plotseling heeft DE HEER VAN ALLE TIJD,nu 
zijn "klok" stilgezet. 

Heer onze Vader, in Uw handen ligt ons leven, 
ligt onze dood en wat dan komt. Leven bij U, in 
de stralende onbezorgdheid van Uw liefde. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw genegenheid tot hem en voor uw 
medeleven tijdens zijn korte ziekbed en zijn 
afscheid, hartelijk dank. 

Fam. Wantia 


